
Kellemes húsvéti ünnepeket 
kívánunk minden kedves olvasónknak!

Húsvét Jézus feltámadásának ünnepe. Jézus 
a halála utáni harmadik napon feltámadt, győ
zött a bűn és a halál fölött, ezért ez az ünnep 
hitünk alapja, és reményünk záloga.

A népszokások különbözőképpen ünnepük 
meg a húsvétot, húsvétvasámapján a templom
ban ünnepelünk.

Húsvéthétfő elsősorban a fiatalság ünnepe. 
Ilyenkor járnak locsolni a legények a lányos 
házakhoz. Ki vödörrel, ki kölnivízzel, szódás
üveggel, vízipisztollyal. Kicsik és nagyok egya
ránt bekopogtatnak a házakhoz, szívesen locsol
nak, de a locsolásért ajándékot várnak. Már jó 
előre verset tanulnak. Ezek közül ajánlom sze
retettel a következőt:

H ú svéti
n ép szo k á so k

Korán reggel útra keltem,
Se nem ittam, se nem ettem,
Tarisznya húzza váltam,
Térdig kopott már a lábam.
Bejártam a fél világot,
Láttam sok szép virágot.
A legszebbre most rátaláltam,
Hogy öntözzem, alig vártam.
Piros tojás, fehér nyuszi,
Locsolásért jár egy puszi!
Kívánom, hogy a lányokat minél többen 

locsolják meg évről évre, a kisfiúk pedig sok
sok szép tojást gyűjtsenek minden húsvéthétfőn.

Nagypallban a háború előtt más szokás is 
volt, ez pedig a húsvéti ajándékozás egy for
mája volt. Húsvéthétfőjén a gyerekek a Magyar 
utca fölső forrásánál gyülekeztek, és ott talál
koztak keresztszüleikkel, akik ott adták át nekik 
az ajándékokat és a szebbnél szebb kézzel fes
tett tojásokat. A gyerekek minden esztendőben 
nagy izgalommal várták a húsvét eljövetelét, 
boldogan mentek a forráshoz, a szeretet jegyé
ben töltötték el a húsvét délelőttjét. Ebből a 
népszokásból csak annyi maradt meg, hogy a 
reformátusok csak húsvétkor ajándékozzák meg 
a keresztgyerekeket. Sajnos az egymástól való 
elhidegülés, a technika fejlődése, a ffeszített 
élettempó, a vidéki ember kényszerű többlet- 
munka vállalása, a szép hagyományok kihalá
sához vezetnek. Q \ f

V. évfolyam, 3. szám 
1993. március-április 

Ára: 15 forint
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Ki a fe le lő s?
■

avagy hol az igazság a jogállamban?

Nagy forgalmú utcasarkon, ám málló vakolatú házfalra sprével 
valami elégedetlen pasas -  még az első igazságtételi törvény- 
tervezet elutasításakor -  a következő graffitit szerezte: .Vesszen 
a jogállamiság! Jogtalan, de igazságos büntetést a bűnösöknek!” 
Mélyen szántó gondolatok. Felvetődik a kérdés, igazságos-e az 
írott, de méginkább az alkalmazott jog nálunk. Bárki előtt vállalom, 
hogy nem. Ez sohasem is volt így, és meggyőződésem, hogy 
amíg a jogszabályokat emberek írják, nem is következhet be. 
Mégis az kellene legyen az erkölcsös magatartás, ha a jogalkotó 
és jogalkalmazó -  belső etikai kényszertől vezérelve -  e két 
fogalom minél gyakoribb egyesítésére törekedne. Sajnos nem így 
van. A tavaly kelt falfirkából is egyre kevesebb látszik. Tovább 
mállik a vakolat.

A történelem folyamatosan produkálja a jogot adók és a jogot 
követelők szócsatáit és valódi ütközeteit. Hol az egyik, hol a 
másik tábor érvei tartalmaznak több igazságot. Általában a jogot 
követelők érvei ezek. Mindenesetre csínján kellene bánni a jog
alkotóknak, de méginkább a jogalkalmazóknak azzal, hogy jogok 
csak annak járjanak, aki kötelezettségeit is teljesíti. Aki felelős
séget Is vállal döntéseiért és tetteiért, még olyan módon Is akár 
-  ha arra írott szabály nem kötelezi - ,  hogy levonja a konzek
venciát, ha komoly hibát vétett, ha jelentős kárt okozott, akár 
anyagi vagy erkölcsi vonatkozásban.

Álljon itt egy-egy eset példának arra, hogy az igazságos ma
gatartás ellen vétők ma is vonakodnak hibáikat elismerni és le
lépni a színről. Olvasom a Hírlapban a március 19-re datált rövid 
MTI közleményt: „Sztrájkba lépett a Magyar Optikai Művek má
tészalkai gyárának kétszáz dolgozója, mert a fizetésemelésben 
nem tudtak egyezségre jutni. A sztrájkolók rendkívül alacsonynak 
tartják fizetésüket -  a gyakorlattal rendelkező szakmunkások 
70%-ának a bruttó átlagbére alig kilencezer forint -  ezért 100%-os 
emelést kérnek.” Vajon mennyi lehet a kilencezer nettója és vajon 
mire elegendő, ha nincs más mit csinálni? Párhuzamosan látom 
egy másik lapban, hogy felmentette az igazgatótanács az egyik 
kereskedelmi bank országos hálózatának vezérigazgatóját. Nyil
ván nem a szuper jó tevékenysége okán kell távoznia. Ez rendjén 
is volna, most jön viszont a döbbenet. A távozó „pénzember” -  
a belépéskor szerkesztett munkaszerződése alapján -  hétmillió 
(nem tévedés, hetes millió!) forint végkielégítést vehet fel. Agyrém! 
Csupán azért, hogy a poszton ne tudjon többé ártani a nemzet- 
gazdaságnak? Hát mi van itt, kérem? Ki a felelős? Van-e egyál
talán felelős? Ki volt az a címeres ökör, aki munkaadói minő
ségben aláírta ezt a munkaszerződést? Miért a máséval veri a 
csalánt? Remélem, a mátészalkai MOM munkatársai nem olvas
ták ezt a lapot, mert különben kaszára, kapára kapnának, jogosan 
és igazságosan.

Más! A budapesti vezető főrabbi a Heti Magyarország című 
lapban -  képletesen szólva -  bemutatja az egyezményes jelet a 
nemzetnek. Jobb kéz középső ujja feltartva, a többi behajlítva. 
Néhány vélemény tőle: Ha kivonnák a zsidóság által létrehozott 
kulturális értékeket, akkor a magyar kultúrában nem maradna 
más, csak a bőgatya és a fütyülős barack. Vagy Rákosi, Gerő, 
Farkas M., Révai, Péter Gábor stb. zsidó személyektől való el
határolódása elmebetegség lenne. Miért kellene elhatárolódni tő
lük? -  mondja a főpap. Vagy. A II. világháborúban elesett magyar 
katonák nem mártírjai a nemzetnek, és sajnálja, hogy felvállalják 
őket a magyarok.

Én csak azt nem értem, hogy lehet egy befogadó nemzethez 
ennyire ellenséges módon viszonyulni. Jó-jó, nem muszály sze
retni, de azért leköpni sem kéne! A főrabbi úr az országos méretű 
felháborodásra és tisztességes hitközségi társai nyomására a 
sajtóban elnézést kért, ám most sem tagadta meg magát, mert 
válaszai milyenségét a szerinte provokatív kérdéseknek tulajdo
nította. Azt mondja: „Nagyon szomorú vagyok, hogy egy cikk 
kapcsán akadnak, akik olyan gondolatokat feltételeznek rólam, 
melyeknek soha nem voltam hordozója, nem hogy vallója..." Én 
is nagyon szomorú vagyok, mert nem tudom, hogy melyik nyi
latkozata igaz a t. úrnak, melyiket fogadhatom el hitelesnek. Talán 
ha a konzekvenciák levonásával ez utóbbit hitelesítené, úgy dön
teni tudnék. Egészen biztosan.

Az elkövetkezendő időkre igazságos jogot és a jogos igazság 
érvényesülését kívánom mindenkinek.

Beck

Tisztelt szerkesztőség!
A Baranya Megyei Munkaügyi Központ a munkanélküliek 

részére rendszeresen indít képző-átképző tanfolyamokat. 
Ezekkel kíván a szakképzetleneknek első szakmai képzett
séget adni, az elhelyezkedni nem tudó szakképzetteknek 
átképzést vagy kiegészítő képzést nyújtani. A tanfolyamok
nak erre az évre elfogadott szakosításuk és kezdési idő
pontjuk, azaz rész kurzustervük van.

Úgy ítéljük meg, hogy ezek az információk közérdekűek, 
ezért a helyi lapok szerkesztőségeit el kívánjuk látni velük, 
amelyeket belátásuk szerint használhatnak fel.

Ez azért is fontos lehet, mivel felkínáljuk a települések 
önkormányzatainak, hogy településükről munkanélkülieket 
küldhetnek induló tanfolyamainkra. Számos önkormányzat 
élt ezzel a lehetőséggel az elmúlt időszakban, és megfelelés 
esetén a beiskolázásnál elónybenis részesítettük delegáltja
ikat.

A munkaügyi központ áprilisban indítja 1993. évi tanfo
lyamait, amelyek azt követően folyamatosan kezdődnek.

A tanfolyamainkról rendszeresen tájékoztatni kívánjuk a 
szerkesztőségeket és az önkormányzatokat, bízva abban, 
hogy a település érdekében megfelelő munkanélkülieket tu
dunk kiképezni, átképezni a települések részére.

Az áprilisban és májusban indítandó tanfolyamaink listáját 
és tájékoztatóit mellékelten megküldöm. Az érdeklődő mun
kanélküliek a munkaügyi központ lakóhely szerint illetékes 
kirendeltségén kaphatnak további felvilágosítást és ott jelent
kezhetnek.

Czuczor József, a képzési osztály vezetője

A Baranya Megyei Munkaügyi Központ 
tanfolyamai munkanélkülieknek

Áprilisban indulók

• Számítógépes szoftverüzemeltető,
• Nehézgépkezelő,
• Gazdaasszonyképző,
• Felszolgáló,
• Számítógépes ügyintéző, idegen nyelvvel,
• textil- és ruhaipari varrómunkás,
• Motorfűrészkezelő,
• Építőipari szaknyelvi képzés (német)

Májusban indulók

• kereskedő
• cipő- és bőrdíszműjavító
• számvitel idegen nyelvvel
• szakipari fenntartó
• falugondnok
• szakács
• pénzügyi számvitel idegen nyelvvel
• TIR (személy)
• falusi vendéglátó, üzletvezető
• könnyűgépkeze ló
• épületasztalos, üvegező

/ •
Érdeklődés és információ a Munkaügyi 

Központ kirendeltségein!
Pécs, Komló, Mohács, Siklós, Szigetvár, 

Sellye, Szentlőrinc
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S ik eres k ezd és
A Város és Faluvédők Országos Szövetség© 

pályázatot hirdetett 10-18 éves fiataloknak, kép
zőművészeti és írásos kategóriában. Az újonnan 
indult helyi gimnáziumi osztályból kilencen pá
lyáztak. A dolgozatok két témakörhöz kapcso
lódtak:

-  Településem népi emlékei
-  Lakóhelyem településének nevezete sírjai
Az elkészített négy pályázatból kategóriáján

belül egy országos első helyezett:
Pécsváradi Kálvária. Készítette: Dankó Beat

rix és Vince Katalin;
egy III. helyezett:
Régi parasztházak Pécsváradon. Készítette: 

Bittér Judit, Kölbl Zoltán, Köberling Beáta;
A másik választott kategóriában IV. helyezett 

lett:
fíockenbauer Pálról írt dolgozatával Kiss At

tila, Müller Gábor.
Oklevelet kapott Agárdi Edéről írt pályamun

kájáért Göbl László és Oleinlg Gábor. A két 
utóbbi dolgozat anyagát felhasználja Rádai Mi
hály Nemzeti Panteon című munkájához.

A tanulók felkészítő tanára Fuchs Sándorné 
volt.

Mindnyájuknak szívből gratulálunk!
Szerk.

A szociálisan 
rászorultak támogatásáról

A szociális igazgatásról és ellátásról szóló 1993. évi III. 
törvény alapján a pécsvárai önkormányzat is megalkotta a 
helyi rendeletét a rászorultak támogatásáról. A szabályozás 
egyes előírásait, a különböző támogatási (segélyezési) for
mákat és annak feltételeit részletezni most nem kívánom, 
csupán a leglényegesebb vezérlő elveket emelem ki.

Nevezetesen mind az országgyűlés alkotta törvényben, 
mind pedig a helyi szabályozásban kiemelten kap hangsúlyt 
a rászorultság és annak következetes érvényesítése, hogy 
támogatásra az jogosult, aki önhibáján kívül kerül olyan hely
zetbe, hogy a mások segítségére szorul.

Mindez azt jelenti, hogy a családjogi törvényben megfo
galmazott rokontartási kötelezettség teljesítését sokkal na
gyobb mértékben kell figyelembe venni, mint eddig. Törté
netesen azt, hogy a szülő köteles eltartani gyermekét, a gyer
mek vagy unoka köteles eltartani idős, munkaképtelen és 
rászorult szüleit, nagyszüleit, az elvált férjnek tartási kötlezett- 
sége van a gyermekével, de még a volt feleségével szemben 
is.

Az önkormányzat szociálisbizottsága ezért minden egyes 
esetben elsősorban azt vizsgálja, hogy a kérelmező miért 
nem tudja magát és családját eltartani, miért nem dolgozik, 
lenne-e lehetősége munkát vállalni, gazdálkodni, azaz saját 
erőből biztosítania megélhetését.

Az idősek esetében pedig azt vizsgálják meg, hogy a 
hozzátartozók képesek-e és eleget tesznek-e eltartási köte
lezettségüknek, és csak ezt követően kerülhet szóba a szo
ciális támogatás, az adózók pénzéből történő segélyezés.

Ez esetben is elsősorban természetbeni ellátást kell biz
tosítani ott, ahol félő, hogy a készpénz segélyt nem a meg
felelő célra fordítják.

Szociális Bizottság

PÉCSVÁRADON
Kossuth L. u. 47. sz. 

alatt (volt Barkácsbolt) 
április 5-én, hétfőn

MEGNYITJUK
F illéres bo ltun kat,

ahol igen nagy és bőséges választékkal, 
udvarias kiszolgálással várjuk vásárlóinkat!

KÍNÁLATUNK
finom- és rétesliszt, cukor, rizs, étolaj, 
száraztészták, ételízesítők, konzervek, 

savanyúságok, és még sok más termék 
NYITVATARTÁS: 

hétfőtől péntekig 7-17 óráig; 
szombat-vasárnap 7-12 óráig
MINDEN HÉTEN AKCIÓ!

ANI-MI Betéti Társaság, Pécsvárad, 
Ipartelep 1.

Tel./fax: 72/27-366, Pécsvárad 61.

Á fész
tá jék ozta tó

A Pécsvárad és Vidéke Áfész március 19-én tartotta 
közgyűlését.

A törvényi előírásnak megfelelően a szövetkezet az 
elmúlt év folyamán küldötteit, tisztségviselőit újravá
lasztotta és új alapszabályt fogadott el.

A 9 községből megjelent küldöttek az előterjeszté
sek alapján tájékoztatást kaptak a szövetkezet 1992. 
évi tevékenységéről és gazdálkodásának eredményé
ről.

A megnehezedett gazdálkodási körülmények között 
467 miliő forint árbevételt értek el. A tervezett beruhá
zások megvalósítása mellett 2 789 000 Ft nyereséggel 
zártak. A dolgozói létszám 126 fő, ami az előző évihez 
képest 17%-os csökkenést jelent.

Az elmúlt esztendőben a szövetkezet a beosztott 
dolgozókra számítva 28%-os átlagkereset-növekedést 
tudott biztosítani. A szövetkezeti tagok részjegye után 
40% osztalékot fizet.

A küldöttgyűlés meghatározta az 1993. évi főbb mű
ködési és gazdálkodási Irányelveket és feladatokat. 
Fő célkitűzésként a tervezett beruházások megvalósí
tása mellett a „talpon maradást” határozta meg. Leg
nagyobb feladatuknak a Pécsvárad, Gesztenyés úti 250 
m* alapterületű ABCés presszó megépítését tekintik. 
Ez a beruházás megközelíti a 15 millió forintot. Tervbe 
vették továbbá, hogy bővítik a Dália-Bokréta üzletlán
cot, az 5. az. ABC-nél jól bevált ú] formát.

A szövetkezet vezetői a tagokkal közvetlenebb kap
csolatot kívánnak kialakítani, és szeretnék a tagságot 
még jobban érdekeltté tenni az eredményes működés
ben.

ÁFÉSZ
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A Kodolányi János 
Általános Iskola híreiből

Iskolai oldal:

• Az alsó tagozatos tanulók közül 45-en 
nézték meg Pécsett az Óz, a nagy varázsló 
című mesejátékot. A szervezésért köszönet 
a Művelődési Ház dolgozóinaki

• Zenei eseményekben bővelkedett ez a 
hónap: március 10-én a Bartina együttes 
Muzsikáló szerszámok című előadásán kb. 
160 tanuló vett részt. Majd 19-én a zenei 
bérlettel rendelkező tanulókat Perényi Esz
ter csodálatos hegedűjátéka ejtette ámulat
ba. Több tanuló vett részt a megyei német 
népdaléneklési versenyen, sikerrel. Szóló 
kategóriában Glázer Adélt, helyezést ért el, 
a Glázer Adét-Fríedrich Anita duó pedig 4. 
lett. Felkészítő tanáruk: Poller György. Gra
tulálunk!

• Március 12-én az iskola minden tanu
lója részt vett a Kodolányi János emléktáb
lájánál rendezett rövid megemlékezésen, 
koszorúzáson. Menzer Kinga 4. b. osztályos 
tanuló felolavsott az író Baranyai utazás cí
mű művéből. Este több kolléga, tanuló hall
gatta meg Tüskés Tibor írót, aki az irodalmi 
esten Kodolányi és Pécsvárad címmel tar
tott előadást.

• Március 15-én, nemzeti ünnepünkön 
igen sokan választották programul a meg
emlékezést, ünnepséget, melyen az iskola 
tanulói adták a műsort Galambos Jenöné 
ig.-helyettes irányításával. Köszönjük!

• Megkezdődtek a nyílt napok az alsó 
tagozatos osztályokban a szülők kérésére.

• A Hevesy György országos kómiaver- 
seny megyei döntőjébe 3 tanulónk is beju
tott: MüllerRéka (7. b.), Garamvölgyi Gábor 
(8. a.) és László Zoltán (8. a.) tanulók. Fel
készítő tanáruk: Mester Károlyné. Gratulá
lunk! Mester tanárnő meghívást kapott egy 
megyei középiskolai bemutatóra, beszélge
tésre, hiszen volt tanítványai jelenleg is 
eredmdényesen szerepelnek a kémiaverse
nyeken. Ez nagyon szép gondolat és szak
mai elismerés. Gratulálunk!

• A Hermann Ottó országos biológiai
verseny megyei döntőjébe jutott Pohl And
rás 8. c. osztályos tanuló. Felkészítő tanár: 
Major Józsefné. Gratulálunk!

• A „Bártfa Kupán” asztalitenisz páros
ban Müller Dóra és Scholz Viktória II., a fiú 
páros Winkler Roland és Pécsi Attila IV. 
helyezést ért el. Felkészítő tanáruk: Gelen
csér János. Gratulálunk!

• A Zrínyi Ilona tehetsógkutató országos 
matematikaverseny megyei fordulóján 71 is
kola 1746 tanulója versenyzett. Iskolánkat 
45 tanuló képviselte, 3-8. osztályig. A 8. 
osztályosok csoportjában Keresztúri Tóth 
Kornélt díjazták. Tanára: Török Ilona. Gra
tulálunk! A csapatverseny eredménye: 4. 
osztály 42 csapatból a 25. hely; 5. osztály 
41 csapatból 25. hely; 6. osztály 42 csa
patból 10. hely; 7. osztály 37 csapatból 12. 
hely; 8. osztály 44 csapatból 8. hely.

• Március 30-án szakmai napot tart az 
alsó tagozat, melynek célja a kéttannyelvű 
osztályokban folyó tanítás bemutatása, az 
első osztályban magyar nyelvből, a 4. osz
tályban környezetismeretből. A szakmai 
napra meghívást kaptak a hidasi, mecsek- 
nádasdi, hosszúhetényi és a tagiskolák ta
nítói is.

• 1933. március 12-én Pécsett rendezték 
meg a III. Országos tűzvédelmi vetélkedő 
megyei döntőjét. Iskolánk 3 fős csapata a 
komlói városi döntő megnyerése után első 
helyezést ért el a megyei döntőben is. Az 
ünnepélyes eredményhirdetésen a pécsi tű
zoltóparancsnok helyettese elmondta, 
hogy boldogan adja át a pécsváradiaknak 
a díjat, hiszen méltó utódai a 100 éves múlt-

Jó hangulatú szülők, nevelők 
bálja volt március 19-én a Művelő
dési Házban.

A szülők kezdeményezésére 
szerveződött az összejövetel, több 
céllal. Töltsünk együtt kellemesen 
néhány órát, és az önkéntes ado
mányok által befolyt pénzösszeget 
fordítsuk iskolai célra.

Úgy gondolom, jó iskolát csak 
ott lehet csinálni, ahol harmonikus 
a kapcsolat a szülői ház és az is
kola között. A péntek este egyik 
állomása volt a szülők és nevelők 
közt alakuló jó kapcsolatnak. Van
nak elvárásaink egymással szem
ben, melyeknek meg kell felelnie 
mindkét félnek egy cél érdekében: 
minél sikeresebb embereket nevel
jünk.

Jó volt együtt. Elfelejtettük a na
pi gondokat, problémákat. Mi is

tál rendelkező pécsváradi Önkéntes Tűzol
tóegyesületnek. A régi tűzoltók közül pár 
nevet is megemlített: Forró Jánost, Várkonyi 
Antalt, Vadász Lászlót, s Laci bácsi felesé
gét, Elza nénit is. Április 14-én tanulóink 
Baranya megyét képviselik az országos 
döntőn. A csapat tagjai: Ábrahám Géza, 
Kröhnung Helga és Mohácsi Attila. Felké
szítő tanáruk: Mayer Jánosné.

tudtunk játszani. Még szépségver
senyt is rendeztünk, melynek 
győztesei: Wittenbart Istvánná, és 
megosztva az első helyet Gelen
csér János és Keresztúri Tóth Sán
dor. A tombolahúzás egy külön 
műsorszám volt, a nyerés lehető
sége, öröme mindenkit feldobott.

Megtisztelte jelenlétével az 
összejövetelt dr. Bíró Ferenc or
szággyűlési képviselő, valamint a 
helyi képviselők közül Pap Gyula, 
Müller Lajos, dr. Menczer Gábor és 
Vértes László.

Köszönöm a fő szervezőknek, 
ifj. Sárközi Lászlónénak (Ménnek), 
Csenterics Csabánénak (Néniké
nek), valamint férjeiknek a profi 
szervezést.

Remélem, 1993. március 19-én 
hagyomány teremtődött.

Lőrinczi Albertné , iskolaigazgató

Jelmezbáli pillanatkép. Fotó: Lőrinczi Albert

Szülők, nevelők bálja
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HELYTÖRTÉNET

Nagypall
(Folytatás)

1907-ben szénkutatási engedélyt adnak ki Takács 
Bálint budapesti lakosnak. Szerződését többször 
meghosszabbítják. A kocsmát évente kiadják 1921- 
ben 21 245 korona bérösszegért. 1921-ben mező
gazdasági bizottság alakul, melynek tagja Pécsvárad 
és Zengővárkony. A községben ez időtájt alakul meg 
a tejszövetkezet. 1921-ben a pécsváradi járás fő
szolgabírójának 1335/1921. sz. rendeletében, felhív
ja a községet, hogy az 1917. évi Vili. t. cikk ren
delkezésének megfelelően -  ha addig meg nem tör
tént -  gondoskodjék azon hősök emlékének meg
örökítéséről, akik a világhábrúban a hazáért életüket 
áldozták fel. Részlet a képviselőtestületi jegyző
könyvből, Király József bíró idejéből: „Bejelenti a 
körjegyző, hogy az előző években tartott közgyűlé
sekről vezetett jegyzőkönyveket átvizsgálta, de sem
mi nyomát sem találta annak, hogy a háborúban 
elesett hősök emlékének megörökítése iránt bármi
féle intézkedés történt volna.

Felolvassa a körjegyző a déli végeken vezénylő 
tábornoknak, Soós Károly altábornagy úrnak ugyan
ezen tárgyban a községi elöljárósághoz intézett 
megkeresését. Indítványt terjeszt elő, melyben a kö
vetkezőket kéri: „Mondja ki a közgyűlés, hogy a há
borúban elesett hősök emlékét egy emlékművel 
megörökíti, erre a célra a község terhére 3000 ko
ronát megszavaz, ezen összeg fedezetéről a rendes 
költségvetés során gondoskodik, s egyben megbízza 
a községi elöljáróságot, hogy erre a célra önkéntes 
adományokat gyűjtsön a lakosság körében.” Ebből 
a kezdeményezésből ekkor nem lesz semmi, csak 
később, 1924-ben rendeletet adnak ki a hősök meg
emlékezéséről.

1925-ben a népesség zöme földműves. Bognár, 
borbély, kovács, lakatos, kőműves, molnár, kőfaragó 
kisiparosok dolgoznak a községben. A felekezeti is
kolákon kívül van már községháza, lelkészház, fa
iskola, 1 malom. Közlekedési vonalai: Pécs-Szek- 
szárd, Pécsvárad-Mohács, Pécsvárad-Szederkény 
utak. Pécs-Bátaszék vasútvonal vasútállomással. 
Nagy és középbirtokos nem él a faluban. 123 ló, 
311 sertés, 289 juh és 303 szarvasmarha található. 
Megalakul a levente egyesület, a Kisgazdák Értéke
sítő és Fogyasztási Szövetkezete, kereskedéssel. 
1925-ben a közsógszervezet 5 esküdt, 1 kisbíró, 1 
bába, 2 éjjeliőr, 1 mezőőr, a képviselőtestület 5 vi
rilista, 5 választott és 2 póttagból épül fel.

Ez időtájt már két utcára épült a falu. Német és 
Magyar utca, ennek megfelelően a Német utcában 
volt a római katolikus, a Magyar utcában a reformá
tus felekezeti iskola. Számomra szinte hihetetlen, de 
az elbeszélések során az is kiderül, hogy a két utca 
lakói szinte egyáltalán nem ismerték egymást, ennek 
ellenére békésen éltek egymás mellett. A németek 
sokan nem is beszélték a magyart. Sváb csak sváb
bal, magyar csak magyarral kötött házasságot. 
Évente a búcsút is külön-külön ünnepelték meg.

Báli hétvége
Március első hétvégéjén mindenki hálózhatott községünkben 

a kicsiktől a nagyokig.
Pénteken délelőtt került megrendezésre az óvodások jelmez

bálja. Nagyon sok szülő, nagyszülő (s tanítás nem lévén) iskolás 
diák volt kíváncsi az aprók báljára. A zsúfolásig megtelt kultúr- 
házban ötletes jelmezekbe öltözött óvodások sziporkázó műsorral 
lepték meg az érdeklődőket. Színvonalas műsorukban volt vers, 
színdarab, gyermekjáték, tánc (1. fotó). |

Szombaton 8 órai kezdettel várta az asszonytorna csapat a 
családi estre érkezőket. A félszáz résztvevő között ott voltak a 
faluban élő menekült házaspárok is (2. fotó).

Rögtönzött bemutató. Asszonytorna csapat

A rendező hölgyek gondoskodtak mindenről. Zenéről, büféről, 
vidámságról, szórakoztatásról. Volt házaspárbaj, ahol az Arnold, 
Szász, Gál, Baráth házaspár mérkőzött egymással. A vidám és 
beugrató kérdéseken jókat mulatott mindenki, mind a játékosok, 
mind a szurkolóközönség. A „bedugós" és a „löködós" játéknak 
volt a legnagyobb sikere. Könnyesre nevethettük magunkat. Meg
osztva a harmadik helyen végzett a Szász és Arnold házaspár. 
A döntőt a Gáf-Baráth házaspár vívta, melyből a Baráthék ke
rültek ki győztesen. »
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Folytatás az 5. oldalról
A közelgő nőnap alkalmából minden férfi felkö- 

szöntötte a feleségét egy-egy szál virággal, amiről 
úgyszintén a hölgyek gondoskodtak. Az éjféli tom
bolasorsolás után az Asszonytorna csapat rögtönzött 
bemutatót tartott Esztergályos Cecília aerobik torna
programjából (2. fotó). A férjek elismeréssel nyilat
koztak a „mutatványról", és így bebizonyosodott, 
hogy a heti egy órát nem csupán beszélgetéssel 
töltik el a résztvevők. Hajnali 4 óráig tartott a mu
latság, sűrű hóesésben, bokáig érő hóban indultunk 
haza. Az Asszonytorna csapat a teljes bevételt az 
SZMK vezetőjének nyújtotta át.

Családi est

Az alsótagozatos iskolások vasárnap délután tar
tották hagyományos álarcos báljukat. A megszokott 
jelmezes felvonulást idén először a zenekar értékel
te. A faluban már többször sikeresen szereplő ge- 
resdlaki junior együttes a „cigáncsaládnak” ítélte oda 
az első helyezést. Tagjai: Magyar Nikoletta és Dob- 
szai Anikó I. osztályos tanulók és a faluban vendé
geskedő Kácsor Istvánka nagycsoportos óvodás.

A győztesek

A hangulatot fokozták a két pedagógus ötletes 
játékai, a tombolasorsolás. A büfé bőséges válasz
tékáról a helyi SZMK-szülők gondoskodtak. Mindhá
rom rendezvényen jól érezhették magukat a részt
vevők.

Reméljük, hogy legközelebb is sokan részt vesz
nek hasonló rendezvényeken.

GM

Első osztályosok
beiratása

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy az 
1993/94-es tanévre a leendő elsőosztályo
sok beiratása 1993. április 19-21 -én (hét
fő, kedd, szerda) 8 órától 16 óráig a köz
ponti iskola épületében lesz.

Tankötelesek azok a gyermekek, akik 1986. június 
1. és 1987. május 31. között születtek.

Az 1987. június 1. és 1987. szeptember 1. között 
született gyermekek is beírathatók az iskolába, ha 
iskolaérettségüket az óvoda vagy a Nevelési Tanács
adó, illetve a pszichopedagógus igazolja.

A beíratáskor kérjük, hozzák magukkal:
-  a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
-  az óvodaivéleményt
-  az egyik szülő személy igazolvnyát
Beiratkozáskor kérjük, nyilatkozzon a következők

ről:
-  Kívánja-e, hogy gyermeke a német nyelvet ta

nulja? (Ennek lehetséges formái a nemzetiségi, il
letve kéttannyelvű osztály).

-  Hittanra (katolikus vagy református) be kívánja-e 
íratni gyermekét?

-  Igényel-e napközis vagy menzás ellátást az 
1993/94-es tanévre gyermeke számára?

A Kodolányl Általános Iskola 
Igazgatója

Wer nicht merkt, dass es dunkel ist, sucht kein 
Licht.

■
Aki nem veszi észre a sötétet, az nem keresi a 
világosságot.

(Phll Bossmann)

*

Ein freundücher Blick durchdrinkt die Düster- 
nis, wi ein Sonnenstahl.

Egy barátságos tekintet áthatol a sötétségen, 
mint a napsugár

(Albert Schwoltzer)
*

Ohne die wdre Liebe ware die Welt, wir ein 
Plánét ohne Sonne.

Igazi szeretet nélkül olyanlenne a világ, mint 
a bolygó á nap fénye nélkül

(Marta Terézia Radhoff)
*

Nőt lehnt: Beten!
.. :

A szükség imádkozni tanít
(Magdaléna Pástéi)
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Az im aap osto lság  szán d ék ai
ÁLTALÁNOS: Imádkozzunk, hogy a szenvedő emberek az üdvösség titkának világánál tanulják meg 

saját a szenvedéseiket Krisztussal egyesítve felajánlani Istennek a világ üdvösségéért.
MISSZIÓS: Imádkozzunk, hogy az európai népek találják meg újra saját keresztény gyökereiket, a 

helyi egyházak pedig élesszék újjá az evangéllzálás feladatát

S zen v ed éstö r tén e t az irodalom ban
^dvenerunt nobis dies poenitenciae..."-.Itt van számunkra a bűnbánat ideje, hogy bűneinkért vezekeljünk, Így lelkünket megmentsük’ 

-  mondja az egyház a zsolozsmában. Szent Benedek pedig a regulájában így figyelmeztet: .Bár a keresztény ember egész életének 
folytonos nagyböjtnek kellene lennie, mégis legalább ezeknek a szent napoknak a megtartásában tanúsítsunk teljes buzgóságot, hogy 
a többi idő hanyagságait helyrehozzuk."

A művészetek gyakran segítőink abban, 
hogy a bibliai történetet vagy az ünnepkör 
misztériumát mélyebben átéljük, érzelmileg 
szorosabban kötődjünk hozzá. Forduljunk 
most az irodalomhoz!

írók, költők hogyan szólalnak meg, ami
kor a nagycsütörtöktől nagyszombatig terje
dő biblikus idő eseményeiről, hangulatáról, 
lelkiségéről írnak?

„Nagy dolgokról szól az ének...”
A szenvedéstörténet nyitánya a nagy

csütörtöki vacsora. Jézus tanítványaival 
asztalhoz ül, hogy elköltse az utolsó vacso
rát. A képzőművészet, főleg a festészet szá
mos változatban, korok és stílusok szerinti 
sokféleségben örökítette meg a témát. Az 
irodalomban még erőteljesebben érvénye
sül az egyéni megközelftés, a téma sajátos 
egyedi megragadása.

Juhász Gyula két versében is felidézi 
az eseményt. Érdemes összevetnünk a két 
vers azonosságait és különbözőségeit'

Az utolsó vacsorán című versében a le
heletnyi tájfestés és az úrvacsorára utaló 
néhány szó a keretet adja meg ahhoz, hogy 
a szeretett tanítványról, Jánosról, ifjúságá
ról, szőkeségéről és a szenvedés előestéjén 
a remény jelenlétéről szóljon:

.Már vártak rá halottas ciprusok,
Már hívogatták golgotái árnyak, ... 
János daloló szívemben pihensz,
És kék szemed a mély szemembe néz 
Álmodó tenger szomorú szemed,
És bánatom a kék tengerbe vész...
Ne félj, ha holnap a kárpit hasad,
Az ajkadon az élet csókja ég,
És ifjúságodtól szőke még hajad!"
A másik e témájú verse, az Utolsó va

csora elmet kapta. Ennek az első szavai is 
János, aki a mester szivében pihen, de itt 
már jelen vannak: Tamás, Péter és Júdás 
is révedező, síró, rettegő érzéseikkel. Csak 
egy valaki nyugodt mindójük között: 

....Nagy sötét szemében 
Mély tengerek derűs békéje él benn, 
Az ajka asztali áldást rebeg,
S megeszi az utolsó kenyeret!"

Három férfi a szenvedő Jézus 
közelében

Jézus szenvedésének lelki-fizikai gyöt
relmei az Olajfák hegyén kezdődnek. Ott 
történik meg Júdás árulása. Sík Sándor: 
Júdás című verse már e szörnyű árulás 
következményeit tárja elénk. Lelkiismerete 
nem képes elviselni a mardosó önvádat: 

.És földrevágta sikoltva magát,
És üvöltött az egész éjen át.
A harminc pénzt taposta két sarokkal, 
Bomlott haját szagatta két marokkal.

Az éles kőhöz verte vad fejét,
És köntösét őrülten tépte szét...
S egy hang mennydörgőit át a

dermedt légen:
Nincsen bocsánat sem földön, sem

égen!"
A másik férfi, aki ekkor Jézus közelében 

van, Péter. Az ó alakjának irodalmi megje
lenítését Juhász Gyula és Sík Sándor ver
seiben követhetjük nyomon. Juhsz Gyula: 
Simon Péter című verse a bibliai történet 
tényszerű leírása. A háromszori tagadás 
után megszólal a kakas. Péter még nem 
siratja tettét, de már nem mer visszanézni 
a Mesterre.

„A názáreti vörös ingben lép ki: 
Katona, szolga mind riadva nézi.
Ó könnyei közt mosolyogva lépdel, 
Péterre néz. És nem néz vissza Péteri’ 
Sík Sándor Péter siratása című szonett

jében szinte folytatja a Juhász Gyula-vers 
gondolatát. A könnyes Krisztus-szem döb
benti rá Pétert tettének, súlyára:

.És megfordult az Úr, s az ó szemébe 
nézett...

A reform átus  
egyház h írei

Április 4-én, virágvasárnap 11 órakor 
istentisztelet a gyülekezeti teremben.

Április 9-én, nagypénteken istentiszte
let este 6 órakor a gyülekezeti teremben.

11- én, húsvétvasárnap: úrvacsoraosz
tás 11 órakor a templomban.

12- én istentisztelet 11 órakor a temp
lomban.

17-én a konfirmandusokkal készülünk 
konferenciára Bólyba.

ÁLLANDÓ ALKALMAK:
Gyermekalkalmak: szerdánként az al

só iskola épületében az 1. osztályosok
nak hittan; 15 órakor a szakiskola kollé
giumában bibliaszakkör. Csütörtökön dél
után 4 órakor 3—4-5. osztályosoknak hit
tanóra a lelkészi hivatalban. Pénteken
ként az alsó iskola épületében a 2. osz
tályosoknak hittanórája az 5. órában, Dél
után 3 órakor konfirmáció-előkészítő a lel
kész hivatalban.

FELNŐTT ALKALMAK:
Csütörtökönként 17.30 órától imaóra, 

majd 18 órától bibliaóra. A bibliaóra ke
retén belül folytatjuk a Lepramisszióban 
megkezdett tevékenységünket. Pénte
kenként délelőtt 10 órakor az ÖNO-ban 
imaóra. Vasárnapi istentiszteleti alkalmak 
húsvét után 11 órakor a templomban.

Csak az a könnyes két szem. És nem 
volt semmi más.

Csak ő volt és Krisztus. És az a villa
nás."

A szenvedéstörténet kezdetén még egy 
férfi magatartása volt meghatározó Jézus 
sorsára: Pontius Pilátusé. Tudjuk, Pilátus 
mindent elkövetett, hogy ne kelljen elítélnie 
Jézust. Megostoroztatja, hátha megszánják, 
felajánlja, hogy húsvétra -  amint ez szokás 
volt -  szabadon bocsátja. A tömeg azonban 
Barabást kiabálja. Amikor kimondja az íté
letet, sietve mossa kezeit. Tudja, hogy ár
tatlanul kerül a keresztre Krisztus. Juhász 
Gyula: Pilátus című verse ezt a Jézussal 
szimpatizáló, Szokratészt szerető, de Cae
sart szolgáló helytartót vetíti elénk.

. Pilátus mondó. Én téged szeretlek,
Te nagyszemű, te szomorú eretnek...
Elmés, okos vagy. Még se vagy te bölcs!
Nincs olyan állás, amelyet betöltsl...
Az ítélet kész! Tenni mit lehet?
Nagyon sajnállak. Nos, hát ég veledl
Én Sokratest fölötte kedvelem
De mégis, Caesar az én emberem."

(Csermely)

„In The speravi Domine”

A pécsi megyéspüspök,, a szek
szárdi esperesi kerület, a nagymá- 
nyoki-kismányoki rk. egyházközség 
és a rokonság fájdalommal tudatja, 
hogy

LOVINUSZ MIHÁLY
c. apát, ny. nagymányoki 

plébános
életének 7., papságának 52. 

évében, 1993. március hó 13-án 
türelemmel viselt szenvedés után, 
szentségekkel ellátva elhunyt. Lel
ke üdvösségéért a szentmise 
Nagymányokon volt március 22-én, 
hétfőn fél 1 órakor a plébániatemp
lomban, utána pedig du. 3 órakor 
helyeztük örök nyugalomra a Szek- 
szárd-Alsóvárosi temetőben. A 
szertartást Mayer Mihály megyés
püspök végezte.

Lovinusz Mihály Pécsváradon 
1941-44-ig mint káplán és hitoktató 
szolgált.

„Uram Jézus, Te légy örök 
Jutalma.”
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Egy kis filmtörténelem

KEDVES REJTVÉNYFEJTŐINKI
A helyes megfejtéseket továbbra is a Pécsváradi ABC pénztáránál 

található kis ládába dobják. Tovább folytatjuk éves vetélkedőnket. A havi 
keresztrejtvények egyes kockáiban számokat találnak (némelykor betűt 
is). Ezen számozott kockákban található betűk összeolvasva év végére 
egy háromsoros idézetet adnak ki. Ezt az ókori híres mondást kell a 
novemberi megfejtésekkel együtt -  egy később megadott határidőre -  
egyszerre beküldeniük a rejtvényszelvényekkel együtt. Karácsonyra ér
tékes nyeremények várják azokat a rejtvényfejtőket, akik részt vesznek 
a játékban.

Beküldendők: a vastagon bekeretezett sorok megfejtései 
Határidő: 1993. április 20.
Éves rejtvónysorozatunk következő megfejtései:
Az idézet 4-es és 5-ös számmal jelölt kockáiból összeolvasható a 4. 

és 5. szó. Ezt a két szót ne küldje be, hanem -  mint az előzőekben 
tájékoztattuk -  majd az év végén megadott időpontban egyszerre, a 
rejtvényszelvénnyekkel együtt.

CSILLAGREJTVÉNY
— * — = férfi becenév
— * — = rosta
— * — = fed
— * — = talál
— * — = magas értékű kártyalap 

PÓTLÓREJTVÉNY
— ohács, —polyság, —opron, —assa, —rosháza, —éva, —inkota
A leírt régi városnevek kezdőbetűi hiányoznak. Ha ezeket helyesen pó
tolja és összeolvassa, nyolcadik város nevét kapja megfejtésül. Bekül
dendő: a nyolcadik város neve!

Elózó számunk helyes megfejtései:
I. Szabálytalan történelmi keresztrejtvény: Az összeolvasott szó: Loyola Ignác. Ki ő? 

A jezsuita rend alapítója
II. Miért vált híressé vagy inkább hírhedtté a Via Appia, a Rómából Cappuába vezető 

út?
A Spartacus-felkelés (Krisztus előtt 74-71) bukása után rabszolgák ezreit feszítették 

keresztre megtorlásul a Rómából Cappuába vezető út mentén.
A legtöbb helyes megfejtést Vörös Mária (Pécsvárad, Szent Gellért u. 25.) és Endrődiné 

Hornyák Mária (Pécsvárad, Kossuth u. 32.) olvasóink küldték be. Jutalmuk 450 forintos 
vásárlási utalvány. Nyeményükhöz gatulálunk!

K. A.

Ha a vonalak és a csillagok helyére 
beírjuk a meghatározások alapján a betű
ket, a csillagok helyén felülről lefelé olvas
va Rákóczi hű követőjének a nevét kapjuk 
megfejtésül!

Beküldendő ez az egy név!

SZÜLÉSI POZÍCIÓ ALAPTÖRVÉNYE
Az orvostudomány legkedveltebb szülési 

pozíciója a hanyattfekvés. Ez arra a megfi
gyelésre épül, hogy ilyen helyzetben a tek
nősbékák is teljesen tehetetlenek.

VAJÚDÁSI TÖRVÉNYEK
1. Mire megnyugodnál, összeszedted 

magad és egyenletes a légzésed, valaki 
szalonnás rántottét tesz eléd.

2. Biztosan akad egy hülye, aki azt ta
nácsolja, hogy szülés közben nem kell 
nyomni.

3. A köznyelv fölényes ismerete általá
ban megkönnyíti a szülést.

Murphy asszony legalapvetőbb házas
sági törvénye: Az esküvői szertartás meg
változtatja a nő jellemét. Mihelyt átkerül a 
gyűrű a jobb kezére, egy csapásra nagy 
kedvvel és boszorkányos ügyességgel főz, 
takarít, vasal, pucol ablakot és szünteti meg 
a falon kívül vezetett lefolyó dugulását.

H irdetések
Eladnám vagy pécsváradi társasházi 

lakásra cserélném pécsi másfél szobás 
tehermentes OTP öröklakásomat. Érdek
lődni: Polgármesteri Hivatal, Nagypall.

2 éves, 4 ütemű Trabant-combi reális 
áron eladó. Érdeklődni Pécsvárad, 59-es 
és 28$-os telefonon lehet.

^  É B R E S Z T Ő ^
Az MDF pécsváradi szervezetének 
kiadványa.
Felelős szerkesztő: Benkő László 
Felelős kiadó: Pető Attila 
Nyomdai munkák: Carbocomp Kft., 
Pécs__________________________  j


